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Eindevaluatie project lage Gezondheidsvaardigheden 
in huisartsenpraktijk Damzicht (2015 – 2017): 

 
Inleiding 
In september 2015 is huisartsenpraktijk Damzicht in samenwerking met ZEL gestart met de 
voorbereidingen voor het project. In de praktijk is de verpleegkundig specialist aangesteld als 
projectcoördinator. Zij was voor het project aanjager in de praktijk. Het project is gebaseerd op de 
methodiek “Zelfmanagement en beperkte gezondheidsvaardigheden” van Vilans, waaraan Damzicht 
bij de ontwikkeling een bijdrage heeft geleverd. 
 

Probleemstelling 
De probleemstelling werd door Damzicht als volgt geformuleerd:  

De hulpverleners hebben onvoldoende inzicht én zijn onvoldoende in staat om aan te sluiten 

bij patiënten met beperkte Gezondheidsvaardigheden. 

De hulpverleners hebben onvoldoende mogelijkheden om Gezondheidsvaardigheden te 

beïnvloeden. 

Deze probleemstelling is vertaald naar 3 doelstellingen. Per doelstelling volgt een overzicht van de 

ondernomen acties en resultaten tot oktober 2017. 

Doelstellingen 
Doelstelling 1: 

De hulpverlener heeft voldoende inzicht en kan lage gezondheidsvaardigheden bij de patiënt 

herkennen. 
 

• Registratieprotocol lage Gezondheidsvaardigheden gemaakt en geïmplementeerd in de 
praktijk. In september zijn in totaal 403 patiënten geregistreerd: 

o 240 vrouwen 
o 213  Allochtone vrouwen 
o 166  mannen 
o 121  Allochtone mannen 
o 19 kinderen 

 

• Elke HOED-vergadering is er aandacht geweest voor het project. 

• Elke maand  heeft de projectcoördinator in de praktijk een nieuwsbrief verspreid met 
informatie over het project en over lage Gezondheidsvaardigheden.  

• Iedere discipline in het gezondheidscentrum is betrokken geweest in enige vorm bij het 
project door bv deelname aan een werkgroep of intervisie of bij het opzetten van het 
registratieprotocol. 

• De e-learning Laaggeletterdheid van Stichting Lezen en Schrijven is gevolgd door de 5 
huisartsen,  4 praktijkondersteuners en 4 assistentes.  
 

Uit de evaluatie enquête uitgezet in augustus blijkt dat 90 procent van alle zorgverleners in de 
praktijk lage Gezondheidsvaardigheden nu beter herkent dan aan het begin van het project en 80 
procent van de zorgverleners lage Gezondheidsvaardigheden van een patiënt ook daadwerkelijk 
registreert in het HIS. 
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Doelstelling 2: 

De hulpverlener is voldoende in staat om aan te sluiten bij patiënten met beperkte 

Gezondheidsvaardigheden. 
 

• Er is Intervisie voor de POH en huisartsen opgezet voor het aanpassen van het consult  

• Zorgverleners geven aan dat ze door het project: 
✓ de structuur in het  consult hebben aangepast 
✓ vragen in het consult hebben aangepast 
✓ taalgebruik hebben aangepast 
✓ lage gezondheidsvaardigheden bespreekbaar hebben gemaakt in het consult 
✓ het geven van folders bewuster of bewust niet meer hebben gedaan. 

• Er is een scholing georganiseerd voor alle praktijkmedewerkers in het ontmoetingscentrum 
Ee 5 Molens over ‘Effectief communiceren met laaggeletterden’. Deze scholing werd gegeven 
door Stichting Voorlichters Gezondheid. 

• Een patiënt-taalambassadeur heeft vanuit het perspectief van een laaggeletterde patiënt 
naar de voorzieningen in de huisartsenpraktijk gekeken aan de hand van een checklist.  

 
Op basis hiervan is in 2017: 

• de website aangepast en toegankelijker gemaakt voor laaggeletterden door 
✓ eenvoudiger taalgebruik 
✓ gebruik van icoontjes 
✓ voorleesfunctie. 

• in de wachtkamer beeldschermen opgehangen waarop o.a. filmpjes over zelfmanagement en 
het Taalloket getoond worden. 

• het telefoonbandje van de praktijk aangepast op taalgebruik en toegankelijkheid. 
 

In de loop van 2017 heeft een Syrische patiënt zich aangemeld om actief mee te denken over de zorg 
voor laaggeletterde patiënten. Hij is zelf door dit project Taalvrijwilliger Gezondheid geworden. Hij 
geeft op regelmatige basis nu feedback richting de praktijk over het aansluiten van het zorgaanbod 
op de zorgvraag van deze doelgroep. 
 
 

Doelstelling 3: 

De hulpverleners hebben voldoende mogelijkheden om Gezondheidsvaardigheden te 

beïnvloeden 

In het afgelopen jaar zijn de volgende interventies ingezet in de huisartsenpraktijk: 

• Taalloket aanwezig elke donderdag in de huisartsenpraktijk vanaf juli 2016 voor 
doorverwijzing naar taalcursus. Hiermee vergroot de patiënt zijn functionele vaardigheden 
op het gebied van taal en sociale participatie.  
Gemiddeld zijn er 5 bezoekers per week met een taaldoorverwijzing. Het loket blijft in de 
huisartsenpraktijk.  

• Verwijsafspraken met Stichting Voorlichters Gezondheid voor opzet spreekuur met 
voorlichting aan patiënten die door een taalbarrière of cultuurverschillen de informatie over 
hun ziekte, medicatie of behandeling niet goed begrijpen.  
Dit spreekuur draait vanaf januari en is niet meer weg te denken voor de zorgverleners. 
Vooral voor de nieuwkomers is er nu een aanspreekpunt, een intakeprocedure en 
voorlichting.  
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• Inzet Welzijn op recept voor doelgroep lage Gezondheidsvaardigheden. Dit draait volledig en 
is inmiddels aangepast voor deze doelgroep.  

• Er is in overleg met patiënten en zorgverleners een aangepast taalaanbod op 
Gezondheidsvaardigheden gemaakt door NL educatie. Komende maanden zullen daarvoor 
de eerste deelnemers instromen 

• Er zijn twee voorlichtingen Diabetes georganiseerd in het buurtcentrum De 5 Molens voor 
een (door de verpleegkundig specialist) geselecteerde groep patiënten met een taalbarrière 
en kennisachterstand op het gebied van hun ziekte. Deze vrouwen waren nog nooit in 
aanraking geweest met het buurtcentrum.  Deze vrouwen worden nu opgeleid om deze 
informatie verder te verspreidden in hun kennissenkring. De voorlichtingen worden komend 
jaar vervolgd. 

ZEL heeft zich ingezet voor het organiseren en ontwikkelen van bovenstaande interventies in en rond 
de praktijk. De rol van integrator is daarbij van groot belang geweest.  
 
Verder heeft de praktijk: 

• foldermateriaal en afspraakkaartjes aangepast 

• posters over laaggeletterdheid opgehangen in de wachtkamer. 
 
 

Effectmeting 
Aan de huisartsen in Damzicht is gevraagd in welke mate zich nu in staat voelen om interventies voor 
deze doelgroep effectief in te zetten. Uit de antwoorden kwam naar voren dat iedere huisarts de 
interventies kent en zich beter in staat voelde om interventies effectief in te zetten voor deze 
doelgroep.  
 
De praktijkondersteuner GGZ geeft aan dat ze door dit project veel bewuster is geworden van deze 
problematiek. Zij houdt meer rekening in het consult met de gezondheidsvaardigheden van de 
patiënt, herhaalt meer en stuurt patiënten door naar interventies.  
 
Quote praktijkondersteuner GGZ:  
“We zijn nu bezig met E-health. Door dit project vraag ik nu ook gelijk naar mogelijkheden voor 
laaggeletterden. We kunnen niet meer organiseren zonder ook bewust te zijn van wat het voor deze 
doelgroep betekent.  Stichting Voorlichters en het Taalloket voelen al zo normaal in de praktijk, ik zie 
ze niet meer als bijzonder. Het hoort er gewoon bij.” 
 
De doktersassistente geeft aan dat ze door dit project de persoon achter de ziekte is gaan zien: “Ik 
ben mij er meer bewust van. Ik heb meer geduld en kan mij meer inleven wat het betekent voor een 
persoon om niet te kunnen lezen en schrijven. Ik pas mijn consulten ook aan. Ook bij afspraken 
maken heb ik meer geduld. Ze begrijpen het echt niet.” 
 
Praktijkondersteuner Somatiek:  
“Ik ben me bewuster geworden van deze problematiek. Ik heb mijn consult aangepast. Het is heel fijn 
om met stichting voorlichters samen te werken.” 
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Hoe nu verder 
Wethouder Patricia van Aaken is op 7 september 2017, in de week van de alfabetisering, op bezoek 
geweest bij huisartsenpraktijk Damzicht.  Zie filmpje 
https://www.youtube.com/watch?v=Mg1XfDOTqrU&feature=youtu.be 

Door dit project is er rondom de huisartsenpraktijk in Schiedam een lokaal taalnetwerk gezondheid 
ontstaan. Hierin werken verschillende organisaties samen: Stichting Taal Plus, ZEL, Stichting 
Voorlichters Gezondheid, Welzijn op recept (Seniorenwelzijn), Stichting lezen en Schrijven, 
huisartsenpraktijk Damzicht, bibliotheek Schiedam. In dit netwerk worden de interventies verder 
ontwikkeld en geëvalueerd.  Het netwerk verder wil zich uitbreiden in Schiedam, zodat ook andere 
huisartsenpraktijken gebruik kunnen maken van de interventies.   
 
Op basis van de ervaringen in deze pilot zijn voor andere huisartsenpraktijken (in 
achterstandswijken) beschikbaar: 

• Registratieprotocol lage Gezondheidsvaardigheden 

• E-learning Laaggeletterdheid van Stichting Lezen en Schrijven 

• Scholing ‘Effectief communiceren met laaggeletterden’ door Stichting Voorlichters 
Gezondheid (gefinancierd door gemeente Schiedam) 

• Toolkit om website toegankelijker te maken voor laaggeletterde patiënten 

• Wachtkamerfilmpjes 

• Taalambassadeurs die a.d.h.v. een checklist de voorzieningen in een praktijk kunnen nalopen 
op toegankelijkheid voor laaggeletterden. 

• Interventies in Schiedam: Taalloket, voorlichting door Stichting Voorlichters Gezondheid, 
Welzijn op Recept, taalaanbod gericht op gezondheidsvaardigheden. 

• Posters over laaggeletterdheid 
 

• Ambassadeurs vanuit Damzicht en het netwerk (Ha en verpleegkundig specialist, taalloket), 
die startende praktijken tips kunnen geven over en hun ervaring kunnen delen over de 
implementatie van de methodiek “Zelfmanagement en beperkte gezondheidsvaardigheden”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mg1XfDOTqrU&feature=youtu.be

